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VISION 
MX 2020
Udarbejdet med udgangspunkt i klubbernes 
input fra klubmøderne maj 2016
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SK har siden DMU´s repræsentantskabsmøde i marts 2016 
arbejdet med visioner/strategi for MotoCross under DMU. På 
repræsentantskabsmødet blev kort gennemgået en række 
”overskrifter” for Vision 2020.

Senere hen over foråret har SK været rundt i landet til møde 
med MX-klubberne i henholdsvis Øst, Syd og Nord. Her 
udspandt sig en god debat, og mange input og holdninger fik 
frit løb.

SK har siden arbejdet videre med disse indtryk, og er nu klar 
til at præsentere hvad vi kalder Vision 2020.

På en lang række af ”overskrifterne” er der tilknyttet 
handleplaner. Disse handleplaner skal selvfølgelig forankres, 
(hvem har ansvaret/ejerskabet), - dette vil blive mere 
konkret på klublederseminaret.

På klublederseminaret vil vi gennemgå SK`s Vision 2020, 
og der vil selvfølgelig være mulighed for at komme med 
kommentarer.

Forinden har I nu mulighed for at drøfte det i jeres respektive 
klubber. Er der spørgsmål til forståelse, eller andet, er 
I selvfølgelig velkommen til at kontakte SK forinden 
klublederseminaret.

Proceduren er herefter, at Vision 2020 skal godkendes på 
Repræsentantskabsmødet i 2017.

Da programmet for dagen indeholder workshops (2 ad 
gangen) – og for at få fuldt udbytte, vil det være godt, hvis 
klubberne deltager med 2 personer.

God læselyst, og på gensyn d. 4/11 i Horsens

Venlig hilsen
Sportskommission Motocross

KÆRE MX-KLUBBER
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AGENDA
1. DET ORGANISATORISKE
2. DET SPORTSLIGE
3. SPORTENS UDFORDRINGER

VISION MX 2020
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ANSVARLIG
SPORTSKOMMISSION  (SK) 
KLUBBER         (K)  
ALLE           (A)  
DMU SEKRETARIAT   (S)  
AKTIVE MEDLEMMER (M)  

VISION MX 2020
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VISION MX 2020

ORGANISATORISK

Foto: Carsten Olsen, DM-A Nisseringen 2016
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ORGANISATORISK

1. SIKRE 
FÆLLESSKABET

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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1. SIKRE 
FÆLLESSKABET

Ved bl.a.:
 ⚫ at arbejde for bedre samarbejde og dialog klubberne imellem (SK - K - S) 
 ⚫ at tage ansvar for og initiativ til at finde løsninger frem for konflikt (A)

 ⚫ at overholde generelle aftaler (A)

 ⚫ at styrke forholdet mellem banedrivende/
  ikke banedrivende klubber (K)

 ⚫ at samarbejde klubberne imellem - officials, løbsafvikling (K - SK - S)

 ⚫ at have respekt for naboklubbers udfordringer (K)

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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VISION MX 2020 - ORGANISATORISK

Handlingspunkter:
Regions-/områdemøder naboklubber imellem (evt. samtalepunkter): (SK-K)

 ⚫ Drøftelse af udfordringer (A)

 ⚫ Samarbejde med kommuner (K-S)

 ⚫ Miljøudfordringer og erfaringer (K-S)

 ⚫ Samarbejde omkring officials og løbsafvikling (SK-S-K)

 ⚫ Kend din nabobestyrelse og klub! (K)

1. SIKRE 
FÆLLESSKABET
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ORGANISATORISK

2. GODE ”ARBEJDSRAMMER” 
DMU OG KLUBBERNE IMELLEM

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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2. GODE ”ARBEJDSRAMMER” 
DMU OG KLUBBERNE IMELLEM

Ved bl.a.:
 ⚫ at mindske ”afstanden” mellem klubberne og DMU (SK-K)

 ⚫ at opsætte realistiske mål og forventninger klubberne 
  og DMU imellem (SK-K)

 ⚫ at definere de optimale snitflader mellem DMU og klubberne (SK-K)

 ⚫ at huske, at vi alle er DMU, ansatte som frivillige (A)

 ⚫ at føre debatter i en sober tone (A)

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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VISION MX 2020 - ORGANISATORISK

Handlingspunkter:
 ⚫ Definering af tilbagevendende opgaver, der forventes løst i klub-           

berne, og opgaver, der løses hos DMU (SK-K-S)

 ⚫ Forbedring af FAQ og informationer på www.dmusport.dk for bedre           
 overblik for klubber og medlemmer (SK-S)

 ⚫ Gennemgang/udvikling af guides, der hjælper klubber og medlemmer (SK-S) 
 ⚫ Kulturændring – Kig på www.dmusport.dk efter svar, inden du tager          

 kontakt – det meste står der allerede (A)

 ⚫ Optimering og nedbringelse af driftsopgaver giver mere tid til f.eks.          
 miljøsupport og større udfordringer (SK - S - K)

2. GODE ”ARBEJDSRAMMER” 
DMU OG KLUBBERNE IMELLEM
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ORGANISATORISK

3. ADGANG TIL ALLE NØDVENDIGE 
UDDANNELSER I RELATION 
TIL SPORTEN

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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3. ADGANG TIL ALLE NØDVENDIGE 
UDDANNELSER I RELATION TIL SPORTEN

Ved bl.a.:
 ⚫ at udbrede og intensivere brugen af e-learning (SK-S)

 ⚫ at trække på eksperter inden for relevante områder (SK-S)

 ⚫ at tilbyde opfriskende såvel som dybdegående materiale (SK-S)

 ⚫ at afholde fysiske uddannelser lokalt/centralt (SK-S-K)

 ⚫ at øge kvaliteten af uddannelser via kombination af 
  e-learning og fysiske kurser (SK-S-K)

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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VISION MX 2020 - ORGANISATORISK

Handlingspunkter:
 ⚫ Udarbejdelse af relevant uddannelsesmateriale (SK-S)

 ⚫ Fast og konsekvent uddannelsesopdatering af
    DMU officials og klubbestyrelser (SK-S-K)

 ⚫ Udvikling af dynamiske kurser, der kan tages igen 
  uden at få de samme spørgsmål (SK-S)

 ⚫ Definering af hvilke kurser, der er obligatoriske, og hvilke
       der er støttende (SK-S)

 ⚫ Kurser omhandlende miljø, fondsmidler, officials, m.m. (SK-S)

3. ADGANG TIL ALLE NØDVENDIGE 
UDDANNELSER I RELATION TIL SPORTEN
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ORGANISATORISK

4. TILTAG I FORHOLD TIL 
ORGANISATORISK UDVIKLING 
I KLUBBERNE

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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4. TILTAG I FORHOLD TIL ORGANISATORISK 
UDVIKLING I KLUBBERNE

Ved bl.a.:
 ⚫ at hjælpe bestyrelserne med værktøjer og uddannelse (SK-S-K)

 ⚫ at udvikle en guide fra kontoret til hjælp for klubberne i forhold til    
 løbende opgaver, også i relation til medlemmer (S)

 ⚫ at arbejde med frivillig-initiativer fra ”best practice” klubber (SK-S-K) 
 ⚫ at lancere ny klublederuddannelse (SK-S)

 ⚫ at kategorisere klubberne og stille synlige krav for tildeling af løb (SK)

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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VISION MX 2020 - ORGANISATORISK

Handlingspunkter:
 ⚫ Liste med krav til A / B klubber, og hvad der skal være 

    opfyldt for at skifte kategori (SK)

 ⚫ Udvikling af klub-driftguide i samarbejde med klubberne (SK-S-K) 
 ⚫ Klublederuddannelse og fokus på værktøjer (SK-S)

4. TILTAG I FORHOLD TIL ORGANISATORISK 
UDVIKLING I KLUBBERNE
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ORGANISATORISK

5. ARBEJDE FOR STØRRE 
SIKKERHED (F.EKS. BANE, 
RYTTERGÅRD)

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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5. ARBEJDE FOR STØRRE SIKKERHED 
(F.EKS. BANE, RYTTERGÅRD)

Ved bl.a.:
 ⚫ at sætte fokus på redningsveje og slukningsudstyr 

   til træning og stævner (SK-K)

 ⚫ at udarbejde retningslinjer / ordensregler med klubberne (SK-K)

 ⚫ at finde løsninger, der gør banerne mere sikre, uden at 
  fjerne kernen i sporten (SK-K)

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK



20 / 64
VISION MX 2020 - ORGANISATORISK

Handlingspunkter:
 ⚫ Guide/tjekliste med retningslinjer / ordensregler til 

  brug af klubber og banesynsudvalg (SK-S)

5. ARBEJDE FOR STØRRE SIKKERHED 
(F.EKS. BANE, RYTTERGÅRD)
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ORGANISATORISK

6. SIKRE FOKUS PÅ 
MILJØGODKENDELSER

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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6. SIKRE FOKUS PÅ 
MILJØGODKENDELSER

Ved bl.a.:
 ⚫ at opsætte tjekliste og forløb med råd og input til klubberne (SK-K-S)

 ⚫ at have bedre sparring og dialog klubberne imellem (K-S)

 ⚫ at have ”best practice” miljøklubber, hvor der er 
  gode erfaringer at dele ud af (K-S)

 ⚫ at gøre synligt, hvad kontoret kan byde ind 
  med, - herunder ”ekspertbistand” (S)

 ⚫ at igangsætte opsamling af “videnbank” – erfaringsudveksling (S-K) 
   

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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VISION MX 2020 - ORGANISATORISK

Handlingspunkter:
 ⚫ Tiltag og ”best practice” samles, så erfaringerne kan deles. (S-K)

 ⚫ Miljøambassadører (i klubberne), der opsamler og operationaliserer   
 den vigtige viden. (DMU miljøwiki) (S-K)

 ⚫ Udvalgt ”miljø-tema”, der kan belyses via en ekstern ekspert eller   
 miljøressource fra ”best practice” klub (S-K)

6. SIKRE FOKUS PÅ 
MILJØGODKENDELSER
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ORGANISATORISK

7. FORTLØBENDE 
UDVIKLING AF IT

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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7. FORTLØBENDE 
UDVIKLING AF IT

Ved bl.a.:
 ⚫ at have ”best practice” IT-klubber, hvor der er gode 

  erfaringer at dele ud af (SK-S-K)

 ⚫ at forenkle processer for indrapporteringer (SK-S)

 ⚫ at udarbejde håndbog/manual i brug af DMU’s IT-programmer (S)

 ⚫ at tilbyde kurser i brug af DMU’s IT-programmer (S)

   

VISION MX 2020 - ORGANISATORISK
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VISION MX 2020 - ORGANISATORISK

Handlingspunkter:
 ⚫ Identificering af ”best practice” projekter i klubberne 

  (f.eks. Svendborg - Onenote, Randers - Tilmelding) (A)

 ⚫ Forenkling af IT-processer – hvor det lader sig gøre/giver mening   
 uden store udgifter (SK-S)

 ⚫ Kurser og videomateriale til klubberne omhandlende 
  DMU IT-programmer og klubbernes opgaver (S)

7. FORTLØBENDE 
UDVIKLING AF IT
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VISION MX 2020

SPORTSLIGT
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SPORTSLIGT

1.VÆRE DANMARKS FØRENDE 
MOTOCROSS UNION

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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1. VÆRE DANMARKS 
FØRENDE MOTOCROSS UNION

Ved bl.a.:
 ⚫ at sørge for, at der er plads til bredden, mens vi udvikler talenterne (A)

 ⚫ at sørge for, at der er gode relationer imellem alle grene og interesser  
 – fokus på fællesskabet (A)

 ⚫ at tilbyde kvalitet til alle typer medlemmer – små og store, trænings-  
 og løbslicenser, ”hyggekørere” og dem med ambitioner (SK-K)

 ⚫ at fokusere på det gode klubmiljø – som modvægt til private baner (K)

 ⚫ at promovere crosssporten (A)

 ⚫ at udvikle sporten (A)

   

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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Handlingspunkter:
 ⚫ Udvikling af sporten på alle niveauer via ATK, klubtrænere og    

   DMU-træningsaktiviteter (SK - S - K)

 ⚫ Udvikling af løbskoncepter/programmer, der gør det 
  attraktivt at køre løb igen (SK - K)

 ⚫ Årlige DMU Åbent Hus-dage i klubberne (DMU Race Day) (SK - S - K)

1. VÆRE DANMARKS 
FØRENDE MOTOCROSS UNION

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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SPORTSLIGT

2.OPNÅ HØJE 
INTERNATIONALE 
RESULTATER

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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2. OPNÅ HØJE 
INTERNATIONALE RESULTATER

Ved bl.a.:
 ⚫ at udvikle og træne vores talentmasse (SK - S - K)

 ⚫ at give vores talenter de bedste muligheder for at træne (K)

 ⚫ at implementere ATK på klubniveau (K-S)

   

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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SPORTSLIGT

3. AT STYRKE DM – A SERIEN SOM 
FYRTÅRN I DANSK MX, BÅDE FOR 
KØRERE OG PUBLIKUM

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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3. AT STYRKE DM – A SERIEN SOM FYRTÅRN I 
DANSK MX, BÅDE FOR KØRERE OG PUBLIKUM

Ved bl.a.:
 ⚫ at arbejde for, at niveauet på vores kørere er højt (A)

 ⚫ at øge professionalismen og oplevelsen for såvel 
 udøver som tilskuer (SK - K)

 ⚫ at fortsætte udviklingen af konceptet, antallet af deltagere 
  og oplevelsesdelen (SK - K)

 ⚫ at fortsætte arbejdet med synliggørelse og markedsføring (SK - K)

   

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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Handlingspunkter:
 ⚫ Løbende DM-udvikling med MX-Event omhandlende koncept, 

  indhold og tiltag (SK - K)

 ⚫ Trække inspiration fra andre sportsgrene, events (A)

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT

3. AT GØRE DM – A SERIEN TIL FYRTÅRNET I 
DANSK MX, BÅDE FOR KØRERE OG PUBLIKUM
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SPORTSLIGT

4. AT SKABE STØRRE SYNLIGHED; 
TV, SOCIALE MEDIER, PR.

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT



37 / 64

4. AT SKABE STØRRE SYNLIGHED; 
TV, SOCIALE MEDIER, PR.

Ved bl.a.:
 ⚫ at gøre sporten attraktiv og ”let tilgængelig” for udenforstående (A)

 ⚫ at gøre det let at sige ”ja” til motorsport – og at gå til motorsport (A)

 ⚫ at spille på diversiteten i sporten, og at det er en social og sjov sport   
 for alle aldre (A)

 ⚫ at tilbyde medietræning af klubberne (S)

 ⚫ at tilbyde færdiglavede medie”kit” og standardskabeloner, som 
  klubberne kan bruge til presse, hjemmeside m.v. i forbindelse med   
 Åbent Hus, DMU Race Day, løb og andre arrangementer (S)

   

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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Handlingspunkter:
 ⚫ Årlige DMU Åbent Hus-dage i klubberne (Motorsportens Dag) (gør   

 sporten interessant for hele familien) (S-K)

 ⚫ Skab den gode historie – micro til oldboys (”feel good”-historier, der   
 er lette at dele på de sociale medier) (S-K)

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT

4. AT SKABE STØRRE SYNLIGHED; 
TV, SOCIALE MEDIER, PR.
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SPORTSLIGT

5. AT SKABE GODE RAMMER 
FOR UDØVERNE, SÅVEL 
2 SOM 3 OG 4 HJUL

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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5. AT SKABE GODE RAMMER FOR 
UDØVERNE, SÅVEL 2 SOM 3 OG 4 HJUL

Ved bl.a.:
 ⚫ at nedbryde fordomme og misforståelser grenene imellem (A)

 ⚫ at skabe relationer grene imellem (A)

 ⚫ at skabe rum og plads i klubberne til de små grene, Quad, Sidevogn,   
 Classic, og ikke mindst micro (K-M)

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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Handlingspunkter:
 ⚫ Styrke forholdet mellem alle grene via dialog og udvikling mellem   

 sportsudvalgene og klubberne (SK-K)

 ⚫ Arbejde mod en fælles forståelse af, at alle grenene er med til at 
  styrke Motocross som sport (A)

 ⚫ Samarbejde sportsudvalgene på tværs (SK-S)

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT

5. AT SKABE GODE RAMMER FOR 
UDØVERNE, SÅVEL 2 SOM 3 OG 4 HJUL
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SPORTSLIGT

6. SIKRE, AT SPORTEN KAN 
UDØVES PÅ ALLE NIVEAUER, 
LØB SOM TRÆNING

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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6. SIKRE, AT SPORTEN KAN UDØVES PÅ 
ALLE NIVEAUER, LØB SOM TRÆNING

Ved bl.a.:
 ⚫ at give plads til kørere, der ikke deltager pga. resultatet, 

  men mere for det sociale (A)

 ⚫ at sørge for, at der ikke er regler, der tager modet fra vores bredde (SK-K)

 ⚫ at arbejde for, at man ikke glemmer det sociale i klubberne (K-M)

 ⚫ at arbejde for stor rummelighed i klubberne (K-M)

 ⚫ at implementere  ATK på klubniveau – udvikling for alle, alle kan    
 dygtiggøre sig uanset niveau (K-S)

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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Handlingspunkter:
 ⚫ Fortsætte den igangværende oprydning i reglementer (SK)

 ⚫ Kigge på løbsstruktur og afvikling  - kan der gøres noget for at få   
 flere deltagere til løbene? (SK-K)

 ⚫ Fokus på, at det er en sport for alle aldre (A)

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT

6. SIKRE, AT SPORTEN KAN UDØVES PÅ 
ALLE NIVEAUER, LØB SOM TRÆNING
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SPORTSLIGT

7. ANERKENDE, AT 
”BREDDE SKABER ELITE”, 
OG OMVENDT

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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7. ANERKENDE, AT ”BREDDE 
SKABER ELITE”, OG OMVENDT

Ved bl.a.:
 ⚫ at prioritere det aktive arbejde med klubtrænere for at højne     

 sikkerheden og reducere antallet af skader (K)

 ⚫ at inddrage (tidligere) aktive kørere, fx som klubtrænere (K)

 ⚫ at arbejde med ATK-træning på forskellige udviklingstrin (K-S)

 ⚫ at understøtte trænerens rolle i skabelsen af et træningsmiljø og i at  
 ”gå til motorsport” (K)

 ⚫ at bruge bredden til at markedsføre eliten – og omvendt (f.eks.:    
 kom og prøv en crosser til DMU Race Day og få en adgangsbillet til   
 kommende DM-A-afdeling) (K-S)

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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Handlingspunkter:
 ⚫ Fokus på, at det er en sport for alle aldre (A)

 ⚫ Bedre klubtræning af vores bredde kan gøre sporten sikrere (K-S)

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT

7. ANERKENDE, AT ”BREDDE 
SKABER ELITE”, OG OMVENDT
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SPORTSLIGT

8. “SIKRE” LØBENDE TILGANG 
TIL OG FASTHOLDELSE AF 
UDØVERE I SPORTEN

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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8. “SIKRE” LØBENDE TILGANG TIL OG 
FASTHOLDELSE AF UDØVERE I SPORTEN

Ved bl.a.:
 ⚫ at afholde faste DMU Race Days/Åbent Hus/prøvekørsler i klub-   

 berne, hvor potentielt nye medlemmer kan prøve motocross (K-S-SK)

 ⚫ at arbejde for fællesskabet i klubberne og derigennem fastholde   
 medlemmer og licenser (K-M)

 ⚫ at arbejde med løbende PR og synlighed for sporten (K-S)

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT
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Handlingspunkter:
 ⚫ Årlige DMU Åbent Hus-dage i klubberne (Race Day) (gør      

 sporten interessant for hele familien) (K-S)

 ⚫ Luse ud i regler og traditioner, der gøre det ”surt” at være breddekører (SK-K) 

VISION MX 2020 - SPORTSLIGT

8. “SIKRE” LØBENDE TILGANG TIL OG 
FASTHOLDELSE AF UDØVERE I SPORTEN



51 / 64

VISION MX 2020

SPORTENS
UDFORDRINGER

Foto: VURB Moto
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SPORTENS UDFORDRINGER

1. HVORDAN SIKRES AKTIV DEL-
TAGELSE I REP-MØDER, SÅVEL 
SOM KLUBLEDERSEMINAR?

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER



53 / 64

1. HVORDAN SIKRES AKTIV DELTAGELSE I REP-
MØDER, SÅVEL SOM KLUBLEDERSEMINAR?

Ved bl.a.:
 ⚫ at tilbyde relevante workshops og foredrag (SK)

 ⚫ at indbyde til erfaringsdeling og best practice (SK-K-S)

 ⚫ at arbejde på det sociale og den gode relation klubberne imellem (SK-K-S)

 ⚫ at fastholde, at dagsorden og konstruktiv dialog skal overholdes (A)

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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UDFORDRINGER

2. HVORDAN FÅR VI DE ”USYNLIGE 
KLUBBER” INDDRAGET AKTIVT I 
UDVIKLINGEN AF DMU?

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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2. HVORDAN FÅR VI DE ”USYNLIGE KLUBBER” 
INDDRAGET AKTIVT I UDVIKLINGEN AF DMU?

Ved bl.a.:
 ⚫ at udsende obligatoriske spørgeskemaer som i erhvervslivet (SK-S-K)

 ⚫ at afholde obligatoriske kurser/workshops (SK-S)

 ⚫ at fastholde personlig kontakt, være opsøgende fra DMU’s side (SK-S)

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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UDFORDRINGER

3. HVAD VIL DEN AKTIVE 
UDØVER AF SPORTEN; 
BREDDE/ELITE/HYGGE?

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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3. HVAD VIL DEN AKTIVE UDØVER AF SPORTEN; 
BREDDE/ELITE/HYGGE?

Ved bl.a.:
 ⚫ at analysere licensstatistik over en årrække (SK-S)

 ⚫ at spørge kørerne – via spørgeskema eller poll på facebook (SK-S)

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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UDFORDRINGER

4. HVORDAN SIKRES STØRRE 
DELTAGELSE TIL VORE LØB?

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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4. HVORDAN SIKRES STØRRE 
DELTAGELSE TIL VORE LØB?

Ved bl.a.:
 ⚫ at sikre bedre strukturering af løbsdage? 
 ⚫ at afkorte løbsprogrammer?
 ⚫ at begrænse antallet af klasser?
 ⚫ at sætte faste regler for sidste heatstart?
 ⚫ at dele dagen i to - nogle klasser kører færdig om formiddagen og 

  andre har deres del om eftermiddagen, som til nogle stævner i USA?

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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UDFORDRINGER

5. HVORDAN AGERER VI I 
FORHOLD TIL DET VOKSENDE 
ANTAL PRIVATE BANER/ANLÆG

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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5. HVORDAN AGERER VI I 
FORHOLD TIL DET VOKSENDE 
ANTAL PRIVATE BANER/ANLÆG

Ved bl.a.:
 ⚫ at inkludere og samarbejde?
 ⚫ at sætte fokus på træningsmiljø og klub-/foreningsliv?

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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UDFORDRINGER

6. HVAD GØR VI MED 
PROBLEMATIKKEN OMKRING 
FRIVILLIGHED - BAGLAND?

VISION MX 2020 - UDFORDRINGER
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6. HVAD GØR VI MED PROBLEMATIKKEN 
OMKRING FRIVILLIGHED - BAGLAND?

Ved bl.a.:
 ⚫ at  arbejde for alternativ brug af frivillige?
 ⚫ at  arbejde med uddannelse af gymnastikforeninger, spejdere, o.l.
 ⚫ at hæve tilmeldingsgebyret, der kan give incitament til, at lokale 

  foreninger kan tjene en skilling? 
 ⚫ at stille krav om frivillighed/flagpostopgaver ved udstedelse af 

  licens - Ingen hjælp, ingen løb – eller højere tilmeldingsgebyr ?
 ⚫ at sætte fokus på, at de frivillige får noget igen – løn behøver ikke at  

 være penge
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